
  
 

  

 
Witaj Darczyńco! 

 

Dziękujemy że razem z Nami chcesz współtworzyć SZLACHETNĄ PACZKĘ w USA! 
 

Twój szlachetny gest sprawi, że rodzina, która włączyliśmy do projektu uwierzy, że pomimo przeciwności i trudności w życiu 

nie jest przegrana. Twoja pomoc materialna pomoże im odnaleźć się i sprawić by wygrali swoje życie! 

 

Poniższy dokument zawiera listę potrzeb rodziny. Została ona zweryfikowana przez wolontariuszy odwiedzającą tą rodzinę. 

Znajdują się na niej rzeczy niezbędne do prawidłowego i normalnego funkcjonowania rodziny.  

 

 

Ważne aby zaspokoić trzy najważniejsze potrzeby, które znajdują się na początku listy.  

Gdybyś miał jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z wolontariuszem rodziny. Dane kontaktowe znajdują się na końcu 

dokumentu. 

 

Pamiętaj, że paczkę należy dostarczyć w dniu finału 11 grudnia 2021 r. do magazynu zlokalizowanego w Jezuickim Ośrodku 

Milenijnym,  5835 W. Irving Park Rd, Chicago, IL 60634. 
 

Paczka to wyjątkowy prezent dla rodziny. To nie tylko rzeczy materialne ale również świadomość, że jest się dla kogoś 

ważnym. Dlatego pięknym tego wyrazem będzie, gdy pudełka w którym znajdą się prezenty zostaną pakowane świątecznym 

papierem. Na każdym kartonie musi znaleźć się kod rodziny, by paczka została dostarczona do właściwej rodziny. Kod 

znajduje się poniżej.  

 

 

     KOD RODZINY: CH005 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

1.   Odzież i obuwie 

2.   Środki czystości 
      3.   Zestaw garnków i sztućce 

   

  
II. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

 

Herbata owocowa i czarna,  

Kawa rozpuszczalna,  

kilka puszek konserwy turystycznej, mięsnej 

 
 

III. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

        Ściereczki,  
       windex,  
       clorox,  
       fantastic,  
       mr. Clean Magic Eraser,  
       płyn do prania, 
       Dawn soap,  
       Ręczniki papierowe,  
       Rękawiczki  jednorazowego użytku, 
       Scrubbing Bubbles,  

 
         Scrubbing sponges,  
         chusteczki do suszarki 
         Body Wash (OLAY ultra Moisture Shea Butter)     
         Pasta do zębów - Colgate  
         Szampon i odżywka  -  Shea Moisture Coconut &   
Hibiscus Curl&Shine  
         Body scrub firmy Tree Hut  
         Body Lotion - OLAY 
            



  
 

IV. ODZIEŻ I OBUWIE  

 

       ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  ROZMIAR  SYLWETKA  UWAGI  

 KAROLINA zimowe  snowpants  M  normalna  czarne 

 KAROLINA przejściowe  leggins  M  normalna  czarne 

 KASIA  przejściowe  leggins  7-8  normalna  czarne, dzinsowe 

 KASIA  zimowe  snowpants  8   normalna  ciemne 

 KASIA  letnie  T-shirts  7-8  normalna  różne kolory 

SYLWIA przejściowe  leggins  M normalna ciemne 

SYLWIA przejściowe Bluzy dresowe M normalna  

Karolina, Kasia zimowe Rękawice na śnieg S & M   

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  

KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  
ROZMIAR  UWAGI  

 KAROLINA zimowe  Snowboots 8,5 – 9   ciemne 

 KASIA  zimowe  Snowboots  3   

 KASIA  letnie  Gym shoes, adidasy  2   

 SYLWIA  przejściowe  buty  8  Journe Collection Link 
Women’s Ankle Boots 
(Kohls)   -   czarne 

  

 
V. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

 

        trzy poduszki – pani Sylwia marzy o poduszkach memory foam 
        trzy koce 

 
VI.          BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

 

Zestaw garnków 

zestaw patelni 

sztućce 

blender 

mikser 

toster - opiekacz 

 

VII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   
 

Sylwia – Perfumy Givenchy –Ange ou demon le secret 

Karolina – Perfumy  Victoria Secret – Tease Candy Noir 

Kasia – Lego Friends – Heatr Lake City School 

Gift Carta do Olive Garden 

 

 
Opiekun rodziny: Anna Nizik, Bartłomiej Gawron 

Dane kontaktowe: 347 439 1570 

 


